
 
 

UCHWAŁA NR LII/614/98 
Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 

z dnia 10 czerwca 1998 r.  
 
W sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
O samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13 poz. 74 wraz                  
z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.                             
O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415, zmiana Dz.U. z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496, zmiana Dz.U. z 1997 r. Nr 101, poz. 726 oraz Nr 133, poz. 885) w 
związku z uchwałą własną Nr XXXVII/397/97 z dnia 26 kwietnia 1997 r. Rada Miejska 
postanawia co następuje: 

§1 

Uchwala się zmiany w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego – zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXV/140/88 z dnia 25 maja 1988 r. Miejskiej Rady Narodowej.  

§2 

Dla jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem – 6.21.01.R wprowadza się 
dodatkowo następujące ustalenie: „Na działce o numerze ewidencyjnym 20  
w obrębie 47, dopuszcza się zmianę przeznaczenia gruntów na tereny leśne”. 

PowyŜsze nie powoduje zmiany na rysunku planu – sekcja nr 39, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Jednostka urbanistyczna 6.21.01.R. : 

Obowiązuje zakaz wtórnych podziałów dla celów budowlanych. Dopuszcza się 
zabudowę mieszkaniową oraz związaną z bezpośrednią obsługą rolnictwa, zamienną 
i uzupełniającą w ramach istniejących siedlisk. Linie zabudowy                 w 
nawiązaniu do zabudowy na działkach sąsiednich. Obowiązuje zakaz zabudowy 
mieszkaniowej na odległość 100 metrów od linii regulacyjnej Drogi Nr 8. Na działce   
o numerze ewidencyjnym 20 w obrębie 47, dopuszcza się zmianę przeznaczenia 
gruntów na tereny leśne. 

§3 

Traci moc obowiązującą miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego, – zatwierdzony Uchwałą Nr XXV/140/88 z dnia 25 
maja 1988 r. Miejskiej Rady Narodowej  – w części dotyczącej terenu określonego w 
§2. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Piotrkowskiego. 
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